
Protokół nr 11/13 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 18 grudnia 2013 r.  

 

Ostatnie w tym roku posiedzenie komisji otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący 

komisji, który powitał wszystkich członków komisji oraz przybyłych gości.  

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza założeń projektu budżetu gminy na 2014 r. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 r. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad, na posiedzenie komisji zaproszono 

panią Dorotę Słowińską – Skarbnika Gminy, która przybliżyła radnym założenia do projektu 

budżetu gminy na 2014 r.  

Oznajmiła, że kwota dochodów na 2014 r. będzie się kształtowała w wysokości 

20 690 202,00 zł i będą się one dzieliły na dochody bieżące i majątkowe.  

Natomiast wydatki zostały ustalone na kwotę 20 857 202,00 zł i również dzielą się na wydatki 

bieżące i majątkowe. W kwestii zadłużenia, Pani Słowińska oznajmiła, że w 2014 r. łączna 

spłata kredytów długoterminowych wyniesie 630 000,00 zł, a stan zadłużenia z tytułu 

kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2014 r. wyniesie 7 656 815,29 zł. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowy plan wydatków 

budżetowych na przyszły rok oraz plan dochodu budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na rok 2014. 

Poza tym Pani Skarbnik przedstawiła plan nakładów na inwestycje w 2014 r. oraz 

wyodrębnienie środków budżetowych przeznaczonych do realizacji funduszu sołeckiego. 

 

 

 

 

Ad. 2 

PLAN PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA 

NA 2014 ROK 

Lp. Termin Tematyka posiedzenia 

Osoby 

odpowiedzialne 

za 

przedstawienie 

zagadnienia 

1. styczeń 
1. Analiza stanu zwodociągowania gminy. Skarbnik Gminy 

Kierownik RIK 2. Sprawy bieżące i różne. 



2. luty 

1. Ocena funkcjonowania stacji uzdatniania wody.  
Skarbnik Gminy 

Kierownik 

GZUK 

Kierownik RIK 

2. Analiza gospodarki zasobami dot. lokali 

mieszkalnych i użytkowych oraz gruntami należącymi 

do gminy.  

3. Sprawy bieżące i różne.  

3. marzec 

1. Przyjęcie harmonogramu utwardzania dróg gminnych 

w roku 2014 – posiedzenie wyjazdowe. 
Skarbnik Gminy 

Kierownik 

GZUK 2. Sprawy bieżące i różne 

4. kwiecień 

1. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg. 

Kierownik 

GZUK 

2. Analiza wysokości zaproponowanych taryf za 

dostarczenie wody i odbiór odpadów  

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2013 rok. 

4. Sprawy bieżące i różne.  

5. maj 

1. Analiza funkcjonowania w gminie znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Kierownik RIK 

2. Sprawy bieżące i różne.  

6. czerwiec 

1. Zapoznanie się z problematyką leśną i łowiecką.  

Kierownik RIK 
2. Sprawy bieżące i różne. 

7. wrzesień 
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem GZUK.  Kierownik 

GZUK 2. Sprawy bieżące i różne. 

8. październik 

1. Analiza działań gminy związanych z ochroną 

środowiska oraz omówienie funkcjonowania w naszej 

gminie „ustawy śmieciowej”.  
Kierownik RIK 

2. Sprawy bieżące i różne. 

9. listopad 

1. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania oczyszczalni 

ścieków w Widawie i Ligocie.  Kierownik 

GZUK 
2. Sprawy bieżące i różne. 

10. grudzień 

1. Analiza założeń projektu budżetu gminy na 2015 r.  

Skarbnik Gminy 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 r.  

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan Marek 

Jaros –Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

 

Marek Jaros 
 


